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چکیده
در دهههاي اخير کاهش نابرابري درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف مهم دولتها
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محسوب ميشود .از اينرو ،توجه به نابرابري درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياستهاي اعمال شده بر آن براي افزايش رشد
اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار شده است .از طرفي ديگر امروزه توانايي دستيابي به نوآوريها 2با بهرهگيري از منابع انساني خالق
به عنوان نخستين گام براي تبديل دانش به ثروت شناخته شده است .لذا با توجه به اهميت کليدي نوآوري در اقتصادهاي نوين،
پژوهش حاضر به بررسي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي  3OPECو کشورهاي توسعهيافته منتخب  4OECDطي دوره
زماني  1995-2009ميپردازد .نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي  OPECدر مقايسه با کشورهاي  OECDدر
شاخصهاي جيني و نوآوري ضعيف و نامطلوب ميباشد که اين امر ناشي از فقدان هماهنگي سياستهاي کالن اقتصادي با سياستهاي
علمي و پژوهشي است .همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ،اکثر کشورهايي که درحمايت از فعاليتهاي نوآورانه موفقتر عمل
کردهاند داراي توزيع درآمد بهتري هستند .بنابراين کشورهاي مورد مطالعه در مسير حرکت از اقتصاد منابع و سرمايهمحور به سوي
اقتصاد دانشمحور ،حمايت از فعاليتهاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد ضروري است جهتگيري سياستهاي کالن اقتصادي آنان
هماهنگ با سياستهاي پژوهشي و آموزشي باشد.
واژگان كليدي
نوآوري ،نابرابري درآمد ،کشورهاي اوپک ،کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي.

مقدمه

اقتصاددانان توسعه در دهههاي گذشته،

به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد و رفع

نابرابريهاي شديد درآمدي ميان آحاد جوامع

بر ايجاد رشد اقتصادي و تسريع آن به ويژه
در کشورهاي در حال توسعه تأکيد داشتند،
حتي نابرابري زياد درآمد الزمه رشد و کارايي

اقتصادي شمرده ميشد .زيرا چنين استدالل
ميشد که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل

توجهي از درآمدشان را پسانداز مينمايند
و انباشت پساندازهاست که ميتواند به

نوبه خود سرمايهگذاري و رشد اقتصادي را
امکانپذير سازد .اين طرز تفکر موجب شد

مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه کافي
* نويسنده مسئول
....................................................
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نشود .اما امروزه اقتصاددانان توسعه شکاف

ارتقاي عدالت اجتماعي همگي در گرو شناخت

جامعه را نه تنها به عنوان يک مزيت اقتصادي

موقعيت افراد در گروههاي درآمدي مختلف

عظيم درآمدي بين طبقات پايين و باالي
نميدانند بلکه آن را مانعي بر سر راه رشد و
توسعه اقتصادي پايدار ذکر ميکنند .از اينرو

به خصوص از دهه  1980به بعد موضوع
توزيع درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي

سياستهاي اعمال شده براي افزايش رشد

اقتصادي در محافل علمي و سياستگذاري
اهميت بسياري پيدا نمود .به همين سبب
دستيابي واقعي به سطح قابل قبولي از توزيع

درآمد ،ارزيابي پيامد سياستهاي توسعهاي
در عرصه توزيع ،اطالع از موقعيت و رفاه
افراد جامعه و در نهايت برنامهريزي به منظور
3. Organization of the Petroleum Exporting
Countries
4. Organization for Economic Cooperation
and Development

وضعيت فعلي توزيع درآمد جامعه و اطالع از
است [ .]1اين مهم ميسر نيست مگر اينکه
مطالعات شايستهاي در زمينه مباحث توزيع

درآمد و شناسايي عوامل مؤثر بر آن صورت
گيرد زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر

نابرابري درآمد ميتوان در جهت دستيابي به
هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار

گام برداشت .به تعبيري ديگر ويژگي عصر

حاضر ،عصر صنايع مبتني بر دانش است و بر
اين اساس ثروتمندترين کشور جهان کشوري
است که توانايي توليد دانش بيشتر را دارا

ميباشد ،از اينرو کشورهايي موفق هستند
1. Income Inequality
2. Innovations

که دستخوش دگرگوني بوده و امنيت آن هر

برخوردارند .لذا شايسته است که مطالعات

رسيدهاند نه تنها الزمه رشد اقتصادي (حتي

ميدهد .طبق نظر دراکر )1985( 1در جهاني
روز در معرض تهديد است ،تنها راه بقا ،ابداع
و نوآوري است[ .]2همچنين افزايش رشد

اقتصادي ،افزايش بهرهوري و توليد ثروت از
علم و فناوري ،توليد فناوري و کاالها و خدمات

جديد و ايجاد اشتغالهاي مولد و کارآفريني از

جمله فوايد نوآوري است .اما با وجود اهميت
و تاريخچه طوالني نوآوري ،ابعاد مختلف اين

پديده به درستي شناخته نشده است .لذا در

اين مطالعه هدف پاسخ به اين سؤال است که
حمايت از نوآوري چگونه بر نابرابري درآمد

و حرکت رو به جلو به سوي اقتصاد دانشمحور
جدي و کاربردي در زمينه مباحث نابرابري
درآمد و نوآوري در جهت ارائه راهکارهاي

سياستي مناسب براي سياستگذاران و

تصميمگيران اقتصادي صورت پذيرد .از اينرو

در اين مطالعه به بررسي مقايسهاي و تجزيه
و تحليل نقش نوآوري بر نابرابري درآمد
کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي

دوره زماني 1995-2009ميپردازيم.
مباني نظري و مطالعات تجربي

[ .]3امروزه نيز اقتصاددانان به اين نتيجه
در مرحله اوليه آن) توزيع نابرابر درآمدها و
امکانات نميباشد بلکه برعکس شرط تسريع

در رشد اقتصادي براي کشورهاي درحال
توسعه ،توزيع متعادلتر درآمدها و امکانات

ميباشد و اين دو بايد به موازات يکديگر پيش
روند تا تعادل بين رشد و توزيع عادالنه درآمد

همواره برقرار گردد.

از سويي ديگر شايان ذکر است در عصر

كنوني ،کشورهاي مختلف به علم ،فناوري
و نوآوري به مثابه منابع کليدي براي کسب

در تاريخ بشر توزيع درآمد با مفاهيم متفاوت

مزاياي رقابتي و همچنين به منزله ابزار

از آنجا که افزايش رفاه عمومي ،فقرزدايي،

ظاهر شده است ،اقتصاددانان کالسيک اعتقاد

مردم مينگرند و مؤسسههاي بينالمللي نيز

عدالت اجتماعي يکي از آرمانهاي متعالي در

درآمد مقدور نيست .آنان معتقد بودند يکي از

کشورهاي  OPECو منتخب  OECDتأثير
ميگذارد؟

کاهش اختالفات طبقاتي و در نهايت برقراري
هر جامعه ميباشد که آن را به سمت رشد و
توسعه اقتصادي سوق ميدهد لذا به منظور

تبيين دقيقتر شکاف کشورهاي در حال
توسعه از لحاظ توزيع درآمد و شاخصهاي
نوآوري با کشورهاي توسعهيافته از دو

دسته کشورهاي در حال توسعه  OPECو

و در زمينههاي مختلف اقتصادي -اجتماعي
داشتند رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع
شرايط الزم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي،
تشديد نابرابري در توزيع درآمدها است .بررسي

رهيافتهاي مباني نظري مطالعات توزيع
درآمد نشان ميدهد در گذشته رهيافتهاي
دو مکتب قديمي اقتصاد يعني نئوکالسيک
و کينز برجستهتر بوده است .در ابتدا تحليل

توسعهيافته  OECDدر مقاله بهره بردهايم.

مسائل توزيع درآمد در حيطه اقتصاد خرد که

باالترين منابع نفتي و گازي در جهان هستند

از اين رو در ادبيات توزيع درآمد به ندرت

اختيار دارند .لذا اين کشورها مرکز توجه

معروفترين آنها ميتوان رابينسون 2و سرافا 3را

کشورهاي در حال توسعه  OPECداراي

و قريب به دو سوم ذخاير نفتي جهان را در

جهاني و شايد حساسترين منطقه جهان از
منظر راهبردي ،اقتصادي و سياسي هستند.

همچنين کشورهاي توسعهيافته عضو سازمان
توسعه و همكاريهاي اقتصادي ( )OECDاز

مبتني بر مکتب نئوکالسيک است قرار داشت،
اقتصادداناني با مکتب کينزي مطرح هستند ،از
نام برد .در سالهاي اخير اقتصادداناني مانند

کرگل و گالبرايت  ،راو و ديگران از مکتب
4

5

پساکينزي به معرفي نظريات توزيع درآمد بر
اساس مکتب کينزي پرداختهاند .با اين وجود
4. Kregel & Galbraith
5. Rao
6. Shumpeter

اساسي براي بهبود بخشيدن سطح زندگي
توسعهيافتگي کشورها را بر اساس همين

معيارها ارزيابي ميکنند [ .]4کشورهايي که
اقتصاد خود را با نوآوري هماهنگ کردهاند،

ظهور اقتصادي سريعي يافتهاند و نوآوري به

انتقال دانش در پهنه اقتصاد متکي است.
چنين انتقاالتي هم در بازار و هم در غير بازار
نمايان است [ .]5لذا نقش دانش در توليد
ثروت و پيشرفت كشورها بسيار حياتي شده

است و هيچ پديده اقتصادي در دنياي معاصر
مهمتر از خلق ثروت از طريق نوآوري فناورانه

نيست .بايد خاطر نشان ساخت مطالعات اوليه

در مورد نوآوري به دوران شومپيتر 6در سال

 1934برميگردد [.]6

واژه نوآوري به تغييرات اساسي يا جزئي

در طرز تفکر ،اشياء ،فرايندها يا خدمات

اشاره دارد [ .]7در ادبيات ،به مبحث نوآوري
از منظرهاي گوناگون پرداخته شده است .از
1. Drucker
2. Robinson
3. Serafa

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

که نوآوري نوک پيکان حرکت آنان را تشکيل

تجربه موفقي در استفاده از فناوريهاي نوآورانه

تعداد اين اقتصاددانان بسيار محدود بوده است
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اين رو تعاريف مختلف و متنوعي از نوآوري

هدف اين تحقيق بررسي صحت اعتبار اين

در نابرابري درآمد منجر ميشود .همچنين در

نوآوري استفاده از ابزارهاي نوين فناوري و

بين نوآوري و نابرابري درآمد رابطه مستقيم

نشان ميدهد ،تحول فني در صنايع با فناوري

ارائه گرديده است :آفوا )1998( 1معتقد است
دانش براي ارائه و عرضه محصول يا خدمت

جديد به بازار است[ .]8به نظر ميرسد اين
تعريف بر اساس يک نگاه وظيفهاي به نوآوري

ارائه شده است .از منظر فرايندي ،نوآوري به
معني مجموعه عملياتي است که از پردازش
ايده شروع شده و سرانجام به توليد و عرضه
محصول يا خدمت جديد به بازار منتهي

ميشود [ .]10[،]9مطالعه نظاممند نوآوري از

دهه  1980شروع و در قالب واژه نظام نوآوري
مطرح شد .نظام نوآوري با ظهور اوليه نظامهاي
ملي نوآوري در مطالعات فريمن،)1987( 2

و در سطوح پايين نابرابري رابطه غير مستقيم

وجود دارد (فرضيه  Uمعکوس) .محقق براي
بيان وضعيت توزيع درآمد کشورها در اين

مطالعه از دو شاخص نابرابري تايل که منعکس
کننده نابرابري دستمزد در صنعت و جيني که

منعکس کننده نابرابري درآمد خانوارهاست

بهره ميبرد و همچنين فرض ميکند،
پيشرفت فناوري به وسيله فعاليتهاي نوآورانه

روي ميدهد و نوآوريها نيز بر اساس ساختار
تقاضا مبتني بر توزيع درآمد تعيين ميشوند.

نتايج تحقيق صحت فرضيه  Uمعکوس را تأييد

الندول )1992( 3و نلسون )1993( 4تکامل

ميکند .همچنين بر اساس نتايج به دست

6

نابرابري درآمد بااليي دارند براي فعاليتهاي

يافت [ ]11و [ .]12در منابع علمي مختلف

و توسط ادکوئيست ،5الندول و جانسون

آمده ،کاهش نابرابري براي کشورهايي که

کارکردها و فعاليتهاي مختلفي براي نظام

نوآورانه مفيد است و منجر به اين ميشود،

مختلفي مانند :سياستگذاري ،حمايت از

اما اين مطلب براي کشورهاي با نابرابري کمتر

نوآوري بيان شده است که به موضوعات
فعاليتهاي پژوهشي ،انجام فعاليتهاي
تحقيقاتي ،قابليتسازي ،شبکهسازي ،انتشار

منابع بيشتري به سمت نوآوري منحرف شود

درست نيست[.]16

کوک و يوچيدا ( )2006در مقالهاي
8

پايين و فناوري باال بر نابرابري درآمد تمامي

کشورها اثر منفي دارد ،اما تحول فني در

صنايع با فناوري متوسط (متوسط رو به باال

يا رو به پايين) اثر مثبتي بر کاهش نابرابري
درآمد دارد .در ادامه محققان بيان ميدارند
توسعه صادرات صنايع با فناوري باال براي رشد

اقتصاد کشورهاي در حال توسعه نوعي پاداش
محسوب ميشود که در نهايت منجر به کاهش

فقر ميشود [.]17

وين هلد و ريچرت )2005( 9مقالهاي تحت

عنوان “نوآوري ،نابرابري و حقوق مالکيت
فکري” ارائه دادهاند .محققان در اين مقاله
به بررسي اين موضوع که آيا نابرابري درآمد

و حقوق مالکيت فکري ميتوانند نرخهاي

متفاوت نوآوري کشورها را در اواخر دهه 1990

توضيح دهند يا خير؟ بدين منظور آنها سهم
طبقه اقشار متوسط جامعه ،ميزان اختراعات

ثبت شده توسط افراد مقيم و غيرمقيم

کشورها و شاخص گينارت پارک را به عنوان

تحت عنوان "تغييرات ساختاري ،نوآوري و

معيارهاي اندازهگيري توزيع درآمد ،نوآوري و

فعاليتهاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد

ساختاري در الگوهاي تجارت و تحول فني،

زماني  1994-2000در نظر ميگيرند .نتايج

آنها فرايندي نيست که در کوتاهمدت و بدون

در حال توسعه و توسعهيافته طي دوره زماني

دانش ،کارآفريني اشاره شده است []14[ ،]13

و [ .]15در نهايت ميتوان بيان داشت توسعه

با تمامي ويژگيها و پيچيدگيهاي مترتب به
تدوين و اجراي برنامههاي اصولي و صحيح

توزيع درآمد" به بررسي ارتباط بين تغييرات
توزيع درآمد و فقر در مجموعهاي از کشورهاي

 1978 -1997ميپردازند .نتايج مطالعه

حقوق مالکيت فکري براي  53کشور طي دوره
مطالعه بيانگر آن است که طبقه متوسط جامعه

نقش تعيين کننده و مستقيمي را در ترغيب

نوآوريهاي داخلي ايفا ميکند .همچنين

حاکي از آن است که تحول در تجارت در

بر اساس نتايج به دست آمده ،اندازه طبقه

اوزان )2008( 7در مطالعهاي به طور تجربي

(متوسط رو به باال يا رو به پايين) اثر منفي

فکري ،تنها الگوهاي مربوط به اختراعات ثبت

نوآوري مجموعهاي از کشورها ميپردازد.

در تجارت در صنايع با فناوري باال به افزايش

محقق شوند .لذا در ادامه به برخي از مطالعات
تجربي انجام شده در اين زمينه ميپردازيم:

به بررسي اثرات نابرابري درآمد بر فعاليت

....................................................
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فرضيه ميباشد که در سطوح باالي نابرابري

رابطه با توزيع درآمد و تحول فني يافتهها

7. Ozan
8. Cook & Uchida
9. Wienhold & Reichert

صنايع با فناوري پايين ،فناوري متوسط

بر توزيع درآمد تمامي کشورها دارد و تحول
4. Nelson
5. Edquist
6. Johnson

متوسط جامعه و حمايت از حقوق مالکيت

شده توسط افراد مقيم کشورهاي مورد مطالعه

را توضيح ميدهند .به عبارت ديگر حمايت از
1. Afuah
2. Freeman
3. Lundvall

حمايت از حقوق مالکيت فکري اثر مثبت و

معناداري بر ميزان اختراعات ثبت شده توسط

افراد مقيم کشورها دارند[.]18

شن )2004( 1در مطالعهاي به بررسي اثر

توزيع درآمد بر نوآوري (از طريق تقاضا براي

کاالهاي باکيفيت) ميپردازد .بدين منظور

محقق فرض ميکند که تنها دو نوع مصرف

کننده غني و فقير وجود دارد و توزيع درآمد
نيز بر اساس معيارهاي سهم فقير از جمعيت

و درآمد نسبي فقير بيان ميشود .بر اساس

نتايج مطالعه ،بهبود در درآمد نسبي مصرف

کننده فقير براي نوآوري بد است و کاهش
در سهم فقير از جمعيت باعث تسريع در نرخ

نوآوري ميشود [.]19

تجزيه و تحليل آماري

برخي شواهد نشان دهنده اختالفات

درآمدي در دهه هاي اخير ،عالقه اقتصاددانان

را به موضوع توزيع درآمد و تغييرات آن و

شايان ذکر است مطالعات گستردهاي در

عوامل مؤثر بر آن تشديد کرده است .از اينرو

در اقتصاد ايران صورت گرفته است که از

اطالعات موجود در پايگاههاي اطالعاتي از

خصوص توزيع درآمد و عوامل مؤثر بر آن
آن جمله ميتوان به بررسي توزيع درآمد
در مناطق روستايي و شهري ايران [،]20

در اين بخش از مطالعه با استفاده از آمار و
قبيل بانک جهاني درصدد ترسيم جايگاه

کشورهاي در حال توسعه  OPECاز حيث

آثار سياستهاي اقتصادي بر توزيع درآمد

نابرابري درآمد و نوآوري در مقايسه با

توزيع درآمد در اقتصاد ايران :مطالعه بين

دوره زماني  1995-2009و پيشرفت نوآوري،

کننده نابرابري و توزيع درآمد در اقتصاد ايران

آن در کشورهاي در حال توسعه در شرايط

در ايران [ ،]21شاخصهاي اقتصاد کالن بر

کشورهاي توسعهيافته منتخب  OECDطي

استاني [ ،]22ارزيابي سهم عوامل تعيين

محورهاي تبيينکننده آن و نيز کاستيهاي

[ ،]23تأثير سياستهاي تعديل اقتصادي بر

رقابتي جهان امروز ميباشيم.

توزيع درآمد در ايران [ ،]24اثر درآمدهاي

نفتي بر توزيع درآمد ايران [ ]25و ...اشاره

کرد .ولي تاکنون مطالعه جامع و کاملي در
خصوص نقش نوآوري بر نابرابري درآمد انجام
نشده است.

نابرابري درآمد

يکي از شاخصهاي تحليل نابرابري درآمد

ضريب جيني است که هر چه به يک نزديکتر
2

باشد ،نشاندهنده عدم تساوي بيشتر و هر

چه به صفر نزديکتر باشد ،نشاندهنده توزيع
بهتر درآمد است .اين ضريب در سال ۱۹۲۱

به وسيله جيني آماردان ايتاليايي ارائه شده و
بيان ميکند نسبت به حالت برابري کامل در
توزيع درآمد چند درصد از درآمد محرومين

جامعه گرفته و به ثروتمندان داده شده

است .مطابق جدول  1که شاخص جيني را
براي کشورهاي مورد مطالعه نشان ميدهد،

کشورهاي در حال توسعه  OPECدر مقايسه

با کشورهاي منتخب  OECDموفقيت چنداني

در بهبود اين شاخص نداشتهاند .شاخص جيني
کشورهاي نروژ ،آلمان ،ايتاليا ،سوئد ،فنالند،

کانادا و اسپانيا در سال  2000به ترتيب معادل
 32/6 ،26/9 ،25 ،36 ،28/3 ،25/8و 34/7

اعالم شده است .به عبارتي ميتوان بيان داشت

شاخص جيني براي اغلب کشورهاي OECD

بين  24تا  36است که نشان دهنده توزيع

متعادلتر درآمد در کشورهاي مذکور است.
اين در حالي است که شاخص مذکور براي

اغلب کشورهاي  OPECباالي  40است .براي

نمونه بانک جهاني ،شاخص جيني قطر را در

سال  41/1 ،2007و براي ايران در سالهاي

 1998و  2005به ترتيب معادل  44/1و
 38/3اعالم کرده است .از اين رو کشورهاي

1. Shen
2. Gini Coefficient

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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در حال توسعه  OPECنسبت به کشورهاي

دارا ميباشد .به تعبيري ديگر کشورهايي که

اقتصادي آنان از اقتصاد منابع و سرمايهمحور

درآمد در شرايط نامطلوبي به سر ميبرند.

حاصل کردهاند ساالنه درآمدهاي فراواني را از

موضوع افزايش قدرت رقابتپذيري و کاهش

ثروتهاي نفتي ميتواند از يک سو منجر به

کنار اخذ سياستهاي کالن اقتصادي و تعيين

منتخب توسعهيافته  OECDبه لحاظ نابرابري

توجه به اين نکته حائز اهميت است که وجود
توزيع نامتعادلتر و از سوي ديگر موجب توزيع

اين حيث از آن خود ميکنند و ميتوانند در
قيمتهاي نسبي صحيح ،نابرابري درآمد خود

متعادلتر درآمد کشورهاي نفتخيز شود .به

را بهبود بخشند و در نتيجه آن از رفاه اقتصادي

ثروتهاي نفتي و اتخاذ سياستهاي مناسب،

آنجا که قشر قابل توجه نوآوران در کشورهاي

عنوان نمونه ،کشور نروژ توانسته با استفاده از

بيشتري نيز برخوردار شوند .عالوه بر اين از

زيربناهاي خود را ساخته و از فاصله فقير و

در حال توسعه از اقشار متوسط و پايين جامعه

عنوان يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي

و هموار کردن اين فضا شاهد افزايش ارزش

غني بکاهد و بر تعادل در توزيع درآمدها به

بيافزايد .البته بايد اذعان نمود کم بودن
شاخص جيني لزوماً به معناي وضع اقتصادي

ميباشند قطعا در صورت بهبود فضاي نوآوري
افزوده ،افزايش سهم اين اقشار از توليد ناخالص

داخلي و کاهش شاخص جيني خواهيم بود.

خوب خانوارها نيست .برخي از کشورها با

ثانيا ،از يک طرف توليد محصوالت فناورانه ،به

بااليي هستند (براي مثال ،شاخص جيني

پيشتاز و پيشگام قرار ميگيرند هزينه متوسط

وضع خوب اقتصادي داراي شاخص جيني
کشور آمريکا در سال  2000معادل  40/8بوده
است) .اما قطع ا روند رشد فزاينده اين شاخص
نشانگر نابرابري جدي توزيع درآمدها بوده و به

هيچوجه مطلوب نيست .به نظر ميرسد يکي از
داليل مهم باال بودن شاخص جيني کشورهاي

 OPECدر مقايسه با کشورهاي  ،OECDکم

خصوص محصوالتي که در حيطه فناوريهاي

بسيار باالتر از محصوالتي دارند که داراي فناوري

در کشورهاي  OPECو منتخب OECD

ميپردازيم.
نوآوري

مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز،

دانش و تخصص است و کشورها با استفاده
از عناصر نوآوري ،دانش و اطالعات ثروت

ميآفرينند .از اين رو نوآوري مؤلفهاي است

كه به عنوان ضرورتي جهت ارتقاء سطح

زندگي و رفاه انسانها و جوامع مورد توجه
صاحبنظران اقتصادي قرار گرفته است .لذا

بررسي شاخصهاي نوآوري امري ضروري به

براي استفاده از خدمات آموزش عالي ناشي

از عدم تعيين قيمتهاي نسبي صحيح براي

مؤلفههاي دانشمحور (همانند سرمايه انساني)

البته بايد خاطر نشان ساخت به نظر ميرسد

باشند يا اينکه ناسازگاري مابين سياستهاي

شاهد ارتباط مثبت نوآوري با توزيع متعادلتر

نوآوري داراي دو اثر متفاوت بر نابرابري درآمد
باشد :اوالً ،درجهان امروز ،اقتصاد ديگر صرفاً بر

درآمد نخواهيم بود .لذا انتظار بر آن است

دانش در توليد ثروت ،چرخش اقتصادي و

منطقي در ساختار اقتصادي خود شکاف قابل

بر اين اساس ثروتمندترين کشور جهان

دانش با کشورهاي توسعهيافته کاهش دهند.

کشوريست که توانايي توليد دانش بيشتر را

به بررسي وضعيت و جايگاه مؤلفههاي نوآوري

تعداد مقاالت علمي و فني ،تعداد پژوهشگران

اقشار متوسط و پايين جامعه با موانع متعددي

کالن اقتصادي با نوآوري وجود داشته باشد

پيشرفت كشورها بسيار حياتي شده است،

نيروي کار ماهر را نويد ميدهد .در ادامه نيز

سطح پايينتر هستند و از طرفي ديگر اگر

توجهي آنها به مؤلفههاي دانشمحور از جمله

پايه نفت و منابع طبيعي نميچرخد و نقش

نابرابري درآمد به نفع عامل نيروي کار به ويژه

نظر ميرسد .در اين مطالعه با توجه به مباني

جهت گذراندن دوره آموزشي دانشگاهي مواجه

فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نوآوري باشد.

....................................................
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در زمينه نوآوريها و فناوريها پيشرفتهايي

به اقتصاد دانش محور تغيير يابد .در نهايت اين

کشورهاي در حال توسعه با تدبير صحيح و
توجه خود را در فناوريهاي نوين و مؤلفههاي
همين امر در بلندمدت سبب ميشود ساختار

نظري و مطالعات تجربي شاخصهايي چون
و محققان در بخش تحقيق و توسعه ،مخارج

تحقيق و توسعه ،ميزان ثبت اختراعات ،حقوق

مالکيت فکري و تعداد کاربران اينترنت در
قالب شاخصهاي نوآوري مطرح ميشوند.

اين شاخصها ابزاري ميباشند که به وسيله

آن کشورهاي  OPECبتوانند عملکرد خود

را ارزيابي نمايند و نيز جايگاه خود را نسبت
به کشورهايي که از حيث عملکرد اقتصادي
و فناوري پيشرفتهتر ميباشند ،بسنجند .اين

امر در نهايت ميتواند منجر به سياستگذاري
براي بهبود فعاليتهاي نوآورانه و در نهايت

کاهش نابرابري درآمد کشورهاي مذکور شود.

امروزه علوم و فناوري نقش و اهميت

طي دوره [ 1995-2007ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

روزافزوني در توسعه جوامع داشته و جهان به
سمت اقتصاد مبتني بر دانش پيش ميرود.
توسعه همه جانبه و پايدار عمدتاً مبتني بر
توسعه فناوري و نيز بر پايه نوآوري و توسعه

علمي صورت ميگيرد ،دستيابي به توسعه
علمي نيز از طريق مطالعه و پژوهش ميسر
است .لذا جوامعي که منابع و امکانات بيشتري
را به امر پژوهش اختصاص ميدهند و در امور

مختلف اعم از سياستگذاري ،برنامهريزي،
تصميمگيري و در فعاليتهاي اقتصادي و

صنعتي از نتايج مطالعات و تحقيقات استفاده
بيشتري به عمل ميآورند ،موفقيت بيشتري

دارند .از اين رو شاخص تعداد مقاالت به
عنوان يکي از شاخصهاي نوآوري مطرح
ميگردد .بر اساس جدول 2تعداد مقاالت
علمي و فني به ازاي هر هزار نفر کشورهاي

نروژ ،کره جنوبي و آلمان براي سال  2007به
ترتيب تقريبا  10/11 ،10/34 ،202/74مقاله

اعالم گرديده است و به ترتيب رتبههاي اول
تا سوم را در بين کشورهاي  OECDبه خود

اختصاص دادهاند .در بين کشورهاي OPEC

نيز کشورهاي عربستان سعودي و آنگوال در
سال  2007با  6/929و  0/0001مقاله به ازاي

هزار نفر به ترتيب داراي بيشترين و کمترين
مقاالت علمي و فني هستند و کشور ايران

توانسته رتبه خود را در معيار مذکور بهبود

بخشد و جايگاه چهارم را در بين کشورهاي
 OPECاحراز نمايد .اکثر کشورهاي در حال

توسعه  OPECطي سالهاي اخير توانستهاند

در زمينه توليدات علمي جايگاه خود را بهبود

بخشند اما کشورهاي مذکور هنوز از لحاظ

جدول  -3تعداد پژوهشگران و محققان کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دروه 1996 -2008
(به ازاي هر يک ميليون نفرجمعيت) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]
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تعداد مقاالت علمي و فني فاصله بسيار

 2005-2008رتبههاي دوم تا چهارم را به

موجب بهبود فعاليتهاي نوآورانه و در نتيجه

دارند .الزم به ذکر است در اکثر کشورهاي

در بين کشورهاي  OECDبا  607پژوهشگر

صورت ناسازگاري ما بين سياستهاي کالن

زيادي با کشورهاي توسعهيافته OECD

توسعهيافته  OECDهمانند کشورهاي ژاپن و

خود اختصاص دادهاند .همچنين رتبه آخر

به کشور ترکيه تعلق دارد .شاخص تعداد

اقتصادي با سياستهاي پژوهشي شاهد

که نشاندهنده ظرفيتهاي انساني موجود

فعاالن اقتصادي بخش خصوصي نخواهيم بود.

آلمان که از وضع مطلوبتري در اين شاخص

محققان در هر يک ميليون نفر جمعيت

نيز موفقتر عمل کردهاند .به نظر ميرسد

جهت انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه

برخوردارند در زمينه کاهش نابرابري درآمد
در اغلب کشورهاي در حال توسعه به دليل
فقدان هماهنگي سياستهاي کالن اقتصادي
با سياستهاي پژوهشي شاهد ارتباط ضعيف

مابين مؤلفههاي نوآوري با تجاريسازي آنان

و در نتيجه توزيع نامتعادلتر درآمد ميباشيم.

بهبود نابرابري درآمد نميشود ،چرا که در

است براي کشورهاي ايران ،الجزاير و کويت

به طور متوسط در سالهاي 2005-2008
به ترتيب معادل  170 ،706و  149پژوهشگر
در هر يک ميليون نفر محاسبه شده است

که رتبههاي اول تا سوم کشورهاي OPEC

فعاليتهاي تحقيقاتي قابل توجه توسط

مخارج تحقيق و توسعه

در عصر کنوني فعاليتهاي  R&Dاز منابع

اصلي و عمده ايجاد تحوالت دانش و فناوري

ميباشد .همچنين تنها از طريق شکلگيري
فرايند نوآوري و توليد و فروش محصوالت

را به خود اختصاص دادهاند .در اين شاخص

جديد يا به کارگيري فرايندهاي جديد است

منابع انساني از مهمترين عوامل در توسعه

بين کشورهاي در حال توسعه  OPECو

جامعه تبديل ميشود .از سويي ديگر نوآوري

پايدار و متوازن جامعه ،تربيت نيروي انساني

است که در جهان امروز تنها کشورهايي به

تعداد پژوهشگران و محققان

هر جامعهاي است و براي نيل به توسعه
متخصص و کارآمد يک اصل اساسي محسوب

ميشود .همچنين بر اساس نظر گودين

1

نيز همانند شاخصهاي فوق شکاف عميقي

توسعهيافته  OECDوجود دارد .اين در حالي
رشد و شکوفايي ميرسند که از نظر پيشرفت

علمي و همچنين توليد ثروت از علم ،جايگاه

که دانايي به ارزش ،ثروت و در نهايت به رفاه
و تحقيق و توسعه به شکل دوسويه با هم در

ارتباط هستند ،نوآوري سبب ايجاد تحقيق و
توسعه ميشود و تحقيق و توسعه زمينهساز

نوآوري است ،اين الگو در يک بنگاه باعث
کاهش هزينه توليد و رشد بهرهوري در بنگاه

( )2004هسته اصلي اقتصاد دانشمحور،

قابل قبولي را در جهان به دست آوردهاند .با

ظرفيت ايجاد ،نوآوري ،توليد و بهرهبرداري

اين موضوع به خوبي نمايان است که از اقتصاد

در نتيجه رشد ارزش افزوده در کل اقتصاد

امر تربيت نيروي انساني نخبه و مهيا نمودن

تحقيق و توسعه براي شرکتها و ملتها جهت

سرمايه انساني خواهد بود که به طور اساسي

از ايدههاي نوين به عالوه بکارگيري و
مهارتهاي کارآفريني و تجربههاي پيشين را

خواهد داشت [ .]27بر اساس جدول  3که

تعداد پژوهشگران و محققان در کشورهاي
مورد مطالعه را نشان ميدهد ،کشور فنالند

به طور متوسط در سالهاي 2005 -2008
با  7578پژوهشگر بهترين عملکرد را داشته

مرور وضعيت اقتصادي کشورهاي  OECDنيز

پر رونقي برخوردار هستند .ازاينرو ميبايد در
محيط مناسب براي ايجاد اقتصاد دانش محور

و حفظ و نگاهداري نيروي انساني نخبه از راه
مشوقها و نه با تهديد و تحديد ،که از پيش
نيازهاي رشد و توسعه فناوري و نوآوري و
افزايش توليد ،بقا و پيشرفت در بازار جهاني و

است و رتبه اول را در بين کشورهاي OECD

در نتيجه کاهش نابرابري درآمد است ،اهتمام

ژاپن ،سوئد و کره جنوبي به طور متوسط با

است که صرف بهبود در تعداد پژوهشگران و

کسب کرده است و پس از آن کشورهاي
 5661 ،5557و  4198پژوهشگر در سالهاي

ورزيد .البته توجه به اين نکته حائز اهميت
محققان در کشورهاي درحال توسعه OPEC

و انتقال فناوري از يک بنگاه به بنگاه ديگر و
خواهد شد [ .]28از اين رو سرمايهگذاري در
توليد و نوآوري و رقابت براي آينده ضروري

است[ .]29با توجه به جدول  4ميزان انباشت

مخارج تحقيق و توسعه آمريکا براي سالهاي

 1996و  2007به ترتيب برابر  3275/23و

 4249/11ميليارد دالر محاسبه شده است و
رتبه اول را بين کشورهاي مورد مطالعه کسب
کرده است .انباشت مخارج تحقيق و توسعه
کشورهاي ژاپن و آلمان در سال  2007نيز

معادل 1350/59و  760/68ميليارد دالر بوده
1. Godin

....................................................
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کشورهاي  OECDبه خود اختصاص دادهاند.

اين شاخص براي کشور ترکيه در سال 2007

برابر  14/14ميليارد دالر بوده که رتبه آخر را
در بين کشورهاي  OECDبه خود اختصاص

داده است .درحالي که اين شاخص براي ايران
در سال  2007معادل  6/011ميليارد دالر

محاسبه شده که در بين کشورهايOPEC

رتبه اول را کسب کرده است .در جدول 5
نيز نسبت انباشت مخارج تحقيق و توسعه به
توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي مورد
مطالعه تصوير شده است .اين نسبت براي

کشورهاي سوئد و فنالند در سال  2007به
ترتيب معادل  44/5و  36/6درصد ميباشد

که رتبههاي اول و دوم را دارا ميباشند و اين
نسبت براي ترکيه معادل  3/80درصد محاسبه

شده است که در بين کشورهايOECD

جدول -5نسبت انباشت مخارج تحقيق و توسعه به توليد ناخاص داخلي کشورهاي  OPECو منتخب
 OECDطي دوره ( 1996-2007برحسب درصد) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

وضعيت مطلوبي ندارد و رتبه دوازدهم را

دارا ميباشد .همچنين نسبت انباشت مخارج

تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي براي
ايران در سال  3/96 ،2007درصد اعالم شده

و رتبه اول را در بين کشورهاي OPECبه
دست آورده است .شايان ذکر است اين جايگاه
براي کشور ايران جايگاه مناسبي نبوده و با

اهداف ترسيم شده در سند چشمانداز 20ساله

و دستيابي به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و
فني در منطقه آسياي جنوب غربي و همچنين

دستيابي به رتبه اول بر اساس شاخص نوآوري
و فناوري فاصله زيادي دارد .عربستان نيز با
شاخصي معادل  0/29درصد رده آخر را در

بين کشورهاي مورد مطالعه به خود اختصاص
داده است .نکته حائز اهميت آنکه يکي از

عوامل پيشرفته بودن کشورهاي OECD

در باال بودن معيار مذکور است .اما وضعيت

کلي قابل مشاهده در جدول 4و  5صعودي

بودن روند شاخصهاي مذکور براي اکثر
کشورهاي مورد مطالعه است که نشان دهنده

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

که به ترتيب رتبههاي دوم و سوم را در بين

جدول  -4انباشت مخارج تحقيق و توسعه کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دوره 1996-2007
(برحسب ميليارد دالر به قيمت ثابت  2000دالر) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]
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باال رفتن اهميت  D&Rدر همه کشورهاست.

با اين وجود وضعيت فعلي شاخصهاي فوق

جدول -6تعداد درخواستهاي ثبت اختراعات افراد ساکن به ازاي هر هزار نفر
کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دوره [ 1995-2009ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

در کشورهاي در حال توسعه  OPECنشان
دهنده ضرورت تالش جدي جهت دستيابي
به پيشرفتهاي فناورانه و کاهش شکاف

فناوري جهت کسب مزيت رقابتي در بازارهاي

جهاني است .رتبه کشورهاي در حال توسعه
مورد مطالعه بر اساس معيار فوق حاکي از آن
است که به رغم داشتن پتانسيلهاي بالقوه
فراوان براي ارتقاي ظرفيت علمي و نوآوري،

اين پتانسيلها هنوز نتوانستهاند به محصوالت

نهايي و اثرگذار در جامعه (مانند توليد
محصوالت صنعتي ،توليد کاالهاي سرمايهاي

به عنوان محصوالت نظام نوآوري) تبديل شوند

و به عبارتي به نظر ميرسد به داليل متعددي
از قبيل :اتکاي بيش از حد منابع مالي بخش

پژوهش به دولت و ناکافي بودن سهم اعتبارات

پژوهشي از بودجه عمومي کشورها ،واردات و
خريد دانش فني و فناوري ارزان قيمت به

پشتوانه فروش ثروتهاي نفتي و احساس
بينيازي از سرمايهگذاري در تحقيقات توسط
برخي از دولتمردان ،تقاضامحور نبودن
فعاليتهاي تحقيقاتي ناشي از فقدان انگيزه

کافي در بخشهاي صنعتي و اقتصادي براي
سرمايهگذاري در تحقيقات ،عدم همکاري و

ارتباط مؤثر ميان دانشگاهها و مراکز پژوهشي
و بخشهاي صنعتي و اقتصادي و ...شاهد
اندک بودن ميزان انباشت تحقيق و توسعه

کشورهاي  OPECدر قياس با کشورهاي

 OECDهستيم .داليل بروز و ادامه اين تنگنا
را بايد از يکسو در عدم هماهنگي سياستهاي

کالن اقتصادي با سياستهاي علمي ـ آموزشي
و پژوهشي و عدم آمادگي و تمايل جامعه

....................................................
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اجرايي به ايجاد اين هماهنگي و از سوي

ديگر در نبود ساز و کارهاي الزم در بخشها،
سازمانها و بنگاهها براي شناسايي تواناييهاي

پژوهشي و بهرهبرداري از آنها دانست .از اين
رو به منظور تخصيص بهينه منابع و سودآور

نمودن فعاليتهاي تحقيقاتي جهت انتقال
منابع به سمت فعاليتهاي تحقيق و توسعه به

عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار بر نوآوري بايد
از طريق هماهنگي مابين سياستهاي کالن

اقتصادي با سياستهاي علمي -پژوهشي اقدام
به اصالح قيمت نسبي عوامل به نفع مؤلفههاي

دانشمحور (تحقيق و توسعه و سرمايه انساني)
نمود .زيرا توجه به مقوله تحقيق و توسعه به

عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي نوآوري

به منظور ايجاد اشتغالهاي مولد و کارآفريني،

افزايش بهرهوري و توليد ثروت از علم و

فناوري ميتواند موجب کاهش نابرابري درآمد
به ويژه در کشورهاي در حال توسعه شود.
ميزان ثبت اختراعات

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسيده

به تفکيک ملي و بينالمللي به عنوان يکي از
مهمترين شاخصهاي ارزيابي نظام نوآوري

و فناوري در نظر گرفته شده است .مطابق

جدول  6کشورهاي ژاپن ،کره جنوبي و آمريکا

در بين کشورهاي  OECDدر سالهاي

 2005-2009به طور متوسط با ،2/621

 2/603و  0/747اختراع به ازاي هر هزار نفر
جزء بهترين کشورهاي  OECDدر شاخص

ثبت اختراعات بوده و به ترتيب در رتبههاي

متوسط با  0/028اختراع به ازاي هر هزار نفر

در سالهاي  2005 -2009نسبت به ساير
کشورهاي  OPECموفقتر عمل کرده است

و رتبه اول را در بين کشورهاي  OPECبه

خود اختصاص داده است .اکوادور نيز به طور
متوسط با  0/0004اختراع به ازاي هر هزار نفر
جزء ضعيفترين کشور  OPECدر اين حوزه

ميباشد .با توجه به ارقام جدول ،كشورهاي در
حال توسعه  ،OPECسهم قابل توجهي در

آمار ثبت اختراعات دنيا ندارند و حتي بعضي از

آنان ،سهم بسيار ناچيزي را به خود اختصاص

دادهاند که اين امر نه تنها ضعف بسترهاي
علمي و نوآوري را در اين كشورها نشان ميدهد

بلكه ضعف حضور آنها را نيز در عرصه صنعت و
توليد جهاني فناوري متذكر ميشود .در نتيجه

با توجه به ضعف اين كشورها در عرصه صنعت

و توليد ،حضور كمرنگ آنها در عرصه تجارت

بينالملل و توزيع نامتعادلتر درآمد نيز قابل

پيشبيني خواهد بود.

حقوق مالکيت فکري

نظام حقوق مالکيت فکري مؤثر انگيزهاي

سال  2005براي استراليا  3/98بوده که رتبه

است[ .]30شاخص حقوق مالکيت فکري در

آورده است .شاخص گينارت -پارک براي اکثر

براي توليد ،خلق دانش جديد و انتشار آن

هشتم را در بين کشورهاي  OECDبه دست

حمايت از حقوق مالکيت فکري ،امري است

مطالعات جهاني به طور عمومي توسط دو

يافته و الزمه توليد علم و دانش و تبديل

گينارت-پارک 3سنجش ميشود .اما شاخص

اکوادور و نيجريه در سال  2005به ترتيب با

توجه استفاده گستردهتري دارد .از اينرو در

کشورها به لحاظ حمايت از حقوق مالکيت

که در دنياي کنوني اهميت فوق العادهاي

دانش توليد شده به نوآوري و فناوري و در
نهايت تبديل به ثروت ،وجود فضا و بستر امن

و مناسبي است که در آن از يکسو صاحب
فکر و انديشه احساس کند که منتفع از

دستاوردها و تراوشات فکري خود است و از

سويي ديگر جامعه بتواند به شيوه مناسبي به
اين دستاوردها دسترسي پيدا کند .همچنين

بر اساس نظر کاالنده )2002( 1تشکيل

شاخص مهم راپ و روزک )1990( 2و شاخص

گينارت-پارک به دليل برخي مزيتهاي قابل
اين مطالعه براي سنجش شدت  4IPRاز
شاخص گينارت پارک بهره بردهايم.

کشورهاي توسعهيافته  OECDباالتر از 4

است .در بين کشورهاي نفتخيز  OPECنيز

شاخصهايي معادل  3/73و  3/18جزء بهترين
فکري هستند و به ترتيب رتبههاي اول و دوم

را کسب کردهاند .در حالي که عراق با شاخصي

بر اساس جدول  ،7کشور آمريکا در تمامي

معادل  1/78پر مشکلترين کشور در اين

 2005بهترين عملکرد را در بين کشورهاي

داده است .ايران نيز براي تمام دورهها و بدون

دورهها با شاخصي معادل  4/88در سال
مورد مطالعه داشته است .شاخص فوق در
3. Ginarte & Park
4. Intellectual Property Rights

زمينه بوده و رتبه هفتم را به خود اختصاص

هيچگونه پيشرفتي از نظر قدرت نظام IPR
1. Kalande
2. Rapp & Rozek
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با شاخصي معادل  1/91در سال 2005

جايگاهي بهتر از ششم کسب نکرده است.

جدول -8تعداد کاربران اينترنت کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دوره 1995 -2009
(به ازاي هر صد نفر) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

درنهايت ميتوان بيان داشت وضعيت اغلب
کشورهاي  OPECدر شاخص حقوق مالکيت

فکري نامطلوب و ضعيف ميباشد .در حالي
که کشورهايي همانند آمريکا ،ژاپن ،فرانسه و
آلمان که به تقويت نظام  IPRخود بها دادهاند،

در فعاليتهاي نوآورانه عملکرد بهتري دارند.
به نظر ميرسد حقوق مالکيت فکري دو
اثر متفاوت بر نابرابري درآمد داشته باشد:
از يکسو از آنجاکه امروزه توانايي دستيابي

به نوآوريها به عنوان نخستين گام براي

تبديل دانش به ثروت شناخته شده است لذا
حمايت از فعاليتهاي نوآورانه ميتواند موجب

کاهش نابرابري درآمد به ويژه در اقتصاد

کشورهاي در حال توسعه  OPECشود و از

سويي ديگر ممکن است ،حمايت از حقوق
مالکيت فکري به دليل افزايش قيمت کاالها
و خدمات و فناوريها ناشي از انحصار ،موجب
افزايش نابرابري درآمد شود .البته بايد خاطر

نشان ساخت ،منفي بودن اثر حقوق مالکيت
فکري بر نابرابري درآمد به اين معنا نيست

که کشورهاي درحال توسعه  OPECبه ويژه

ايران نبايستي به اين مؤلفه حياتي و جدي

در سياستگذاريهاي اقتصادي و حقوقي
خود اهميتي دهند ،بلکه عکس اين مطلب
صحيح است به اين دليل که حمايت قوى و
مؤثر از حقوق مالكيت فکري به ويژه در سطح

فعاالن در اقتصاد داخلي سنگ بنايى است

براي ايجاد سرمايهگذارى سالم در تحقيقات،
علم و فناوري که يك رشته مزاياى بلندمدت
اقتصادى به دنبال دارد که در نهايت ميتواند
به توزيع متعادلتر درآمد منجر شود.

....................................................
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تعداد کاربران اينترنت

زيرساختهاي مناسب اطالعاتي و ارتباطي

از ابزارهاي اوليه نوآوري ميباشد چرا که
فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي جديد از
جمله اينترنت ،محققان را قادر نمودهاند که در

مکانهاي مختلف با هم کار کنند که در نتيجه
بهرهوري محققان را ارتقا داده و منجر به

پيشرفتهاي سريع در تحقيق و توسعه ،تکثير
دانش و نوآوريهاي جديد ميگردند .مطابق

جدول 8که بيانگر تعداد کاربران اينترنت به

ازاي هر صد نفر به عنوان يکي از شاخصهاي
نوآوري ميباشد ،کشورهاي نروژ و سوئد در
سال  2009با  91و  90کاربر ،جايگاه اول

و دوم را در بين کشورهاي  OECDبه خود

اختصاص دادهاند .در حالي که تعداد کاربران

اينترنت در اين کشورها در سال  1995به
ترتيب  6و  5نفر بوده است .عالوه بر اين

کشورهايي همچون کره جنوبي ،استراليا و
ژاپن در سال  2009به ترتيب با  72 ،80و

 77کاربر ،نسبت به سال  1995به پيشرفت

خيرهکنندهاي در ارتقاي شاخص مذکور دست
يافتهاند .رتبه آخر نيز با  35کاربر در سال

 2009در بين کشورهاي  ،OECDبه کشور

ترکيه تعلق دارد .همچنين امارات متحده

عربي با  82کاربر اينترنت در سال ،2009
رتبه اول را در بين کشورهاي  OPECبه

دست آورده است ،در حالي که عراق با يک

کاربر در سال  2009ضعيفترين عملکرد را

ترتيب براي سالهاي  1995و  2009معادل

و افزايش رقابت و انگيزه بقا ،کشورها در تمامي

 -اعطاي وامهاي با نرخ سود پايين به

است .همچنين اين شاخص براي ايران به
صفر و  38نفر به ازاي هر صد نفر بوده است

و توانسته رتبه خود را در بين کشورهاي
 OPECاز پنجم به سوم ارتقا دهد .در اين

شود .از طرفي جهان امروز جهان نوآوريهاست

سطوح توسعه را بر آن داشته تا فعاليتهاي

خود را بر اساس توليدات و توانمنديهاي
محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم

شاخص نيز شکاف عميقي بين کشورهاي

سرمايهگذاري به منظور ايجاد نوآوريهاي

کشورهاي توسعهيافتهاي همچون ژاپن ،سوئد

ارتباط مسئله نوآوري با توزيع درآمد ،تحقيق

 OPECو  OECDوجود دارد .در حالي که
و ...که در ميزان کاربران اينترنت با رشد

مواجه بودند ،فعاليتهاي نوآورانه بيشتري
دارند .به جرأت ميتوان بيان داشت سهم قابل
توجهي از درآمد سرانه کشورهاي  OPECاز

فناورانه است .بنابراين با توجه به اهميت و

حاضر به بررسي اثر نوآوري بر نابرابري درآمد

پرداخته است .نتايج تحليل حاضر نشان داد،

کشورهاي درحال توسعه  OPECدر قياس

با کشورهاي  OECDدر شاخصهاي جيني

فروش منابع نفتي تأمين ميگردد اما اقتصاد

و نوآوري در شرايط مطلوبي قرار ندارند.

منابع زيرزميني و خام و حرکت به سمت ايجاد

که اکثر کشورهاي توسعهيافته  OECDکه

دانشمحور يعني فاصله گرفتن از درآمد نفت،
ثروت از طريق توليد و فروش فناوري که خود
ميتواند موجب کاهش نابرابري درآمد گردد.

لذا کشورهاي در حال توسعه مورد مطالعه
بايستي در مسير حرکت از اقتصاد منابعمحور
به سوي اقتصاد دانشمحور و تسهيل زمينه

فعاليتهاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد،

توجه جدي جهت هموار کردن زيرساختهاي
متغير مذکور (افزايش تعداد کاربران اينترنت)
چه از لحاظ سختافزاري و نرمافزاري بنمايند.
نتيجهگيري و توصيههاي سياستي

نابرابري درآمد از جمله پديدههايي است

که به لحاظ کارکرد و پيامدهايي که دارد
با اثرگذاري بر ساختار جامعه ميتواند ثبات
و پايداري نظام اجتماعي ـ اقتصادي را به

مخاطره اندازد از اين رو اين مسئله سبب
گرديده اين پديده از ديدگاههاي گوناگون

همچنين نتايج مطالعه حاکي از آن است

در بهبود شاخصهاي نوآوري موفقتر عمل

پژوهشي و آموزشي؛

پروژههاي مبتني بر نوآوري كه از مخاطرات

كمتري برخوردار هستند و همچنين اعطاي

يارانه به پروژههاي مبتني بر نوآوري كه
پرمخاطره هستند؛

 فرهنگسازي و مطرح نمودن لزوم رعايتحقوق مالکيت فکري به عنوان يکي از

چالشهاي اساسي حقوقي جهت انجام
مطلوب همکاريهاي ملي و بينالمللي و
توسعه نوآوري؛

 تدوين بانکهاي اطالعاتي کارآمددر خصوص اطالعرساني اختراعات و

دستاوردهاي تحقيقاتي قابل تجاريسازي

در سطوح ملي و بينالمللي؛

 -توسعه امکانات سختافزاري و نرمافزاري

کردهاند ،داراي توزيع درآمد بهتري هستند.

حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در

اقتصاد دانشمحور به خلق ايدههاي جديد

 -ايجاد انگيزه از طريق حمايت مالي از

از اين رو نظر به اينکه رشد دانش و توسعه

سيستم آموزش و پرورش و آموزش عالي؛

و نوآوري نياز دارد و در اقتصاد دانشمحور،

محققان براي انجام تحقيقات و مطالعات

عامل محرکه رشد اقتصادي ،توليد ثروت،

و فني در راستاي افزايش انباشت دانش.

توليد ،توزيع و کاربرد دانش در تمامي صنايع،
اشتغال و در نهايت کاهش نابرابري درآمد
است ،بايستي کشورهاي در حال توسعه

مورد مطالعه به اين مؤلفه جدي و حياتي

در سياستگذاريهاي خود اهميت ويژهاي

بدهند .لذا در ادامه پيشنهاداتي به منظور
بهبود شاخصهاي تعيين کننده نوآوري در
کشورهاي در حال توسعه ارائه ميگردد:

 تغيير جهت سياستگذاريها از رويکرداقتصاد منابع محور به اقتصاد دانشمحور

از طريق همسوسازي بيشتر سياستهاي

علمي به منظور افزايش تعداد مقاالت علمي

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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